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  RESOLUÇÃO Nº 005, de 15 de Junho de 2010. 

 
ANEXO I 

 
 
NORMAS PARA PREENCHIMENTO DO PLANO DE ATIVIDADES DOCENTE 

A CADA SEMESTRE 
 

 
Introdução  
 

Essas normas têm por objetivo uniformizar a forma de preenchimento do 
plano de atividades, facilitando a análise dos mesmos pelo Colegiado de 
Curso.  

 
Normas gerais 

1-Todos os planos de atividades devem ser entregues em datas pré-
estabelecidas ao Colegiado, que após avaliação, aprovará ou solicitará 
mudanças em cada um. 

2- Quando houver solicitação de modificação no plano de atividades, o 
novo plano corrigido deverá ser entregue junto com o primeiro enviado, para 
conferência das modificações solicitadas. 

3- A cada semestre, o plano de atividades do semestre anterior será 
confrontado com as atividades desenvolvidas pelos docentes ao decorrer dos 
seis meses, sendo de inteira responsabilidade do docente a execução de seu 
plano de atividades do semestre. 

4- As horas excedentes (além de quarenta horas semanais)  gastas em 
pesquisa e extensão não são de responsabilidade do Colegiado. 
 
Atividades Administrativas 

1- As cargas horárias atribuídas a cada atividade administrativa se 
encontram no documento de orientação para preenchimento do Intelecto 
e Plano de atividades. 

2- A coordenação e vice-coordenação não devem lançar carga horária de 
participação no colegiado, visto que já tem carga horária prevista para 
tal e a participação dos mesmos é automática no Colegiado de curso 

3- A participação em Comissões permanentes e temporárias está estimada 
em 20 horas por semestre, sendo que deve ser comprovada no plano de 
atividades do semestre subseqüente. Em caso de Comissões que 
tenham uma necessidade superior a estabelecida, essa carga a mais 
deverá ser comprovada no semestre subseqüente. Como comprovação 
de participação entende-se a presença de atas assinadas das reuniões 
e atividades desenvolvidas em cada comissão. 

 
Atividades Didáticas 

1- Não é necessário colocar a carga horária gasta na preparação de aulas 
2- A carga horária didática deve ser discriminada por Unidade Curricular e 

por período – Ex – BBPM I = 30 horas, BBPM II = 15 horas. 
3- A carga horária de gabinete está dentro das 12 horas de preparação de 

aula e faz parte das atividades obrigatórias. 
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Atividades de Pesquisa e de Extensão 
1- Grupos de pesquisa devem ser registrados no Colegiado de Curso, para 

ciência da existência dos mesmos 
2- Projetos de pesquisa devem preferencialmente incluir alunos da UFSJ. 
3- Todos os projetos de pesquisa devem ser registrados e devidamente 

documentados no PROEX, com Adalgisa, para que esse órgão envie ao 
Colegiado de Curso a lista das atividades de pesquisa de cada docente, 
a cada semestre. É a forma de se oficializar a atividade de pesquisa. 
Projetos que não estejam devidamente registrados não serão levados 
em conta para contagem de carga horária dispendida nas atividades de 
pesquisa.  

4- Os projetos de pesquisa da Unidade Curricular – Prática de Investigação 
Científica – PIC – também deverão ser registrados no PROEX. 

 
Tabela de atribuição de cargas horárias 

Atividade Administrativa Carga Horária no RADOC Carga Horária Sugerida 
1- Coordenadoria de curso 25 horas por semana mantida 
2- Vice coordenadoria de 
curso 

Não consta 10 horas por semana 

3- Colegiado de curso 3 horas ao mês 100 horas/ano 
4- Coordenação Geral de 
Unidade Curricular 

Não consta 100 horas/semestre, 
considerando que pode ser 
acumulativo com item 5, 
passando a ser 150 
horas/semestre no caso de 
acúmulo. 
 

5- Coordenação de período Não consta 50 horas 
6- Coordenação por período 
da Unidade Curricular  

Não consta 100 horas/semestre, para 
coordenação de 2 ou mais 
períodos com carga superior 
a 4 horas/aula/semana 

7- Participação em bancas 
de concurso de professor 
efetivo 

Não consta 30 horas 

8- Participação em bancas 
de concurso de professor 
substituto 

Não consta 15 horas 

9-Comissões Permanentes Não consta 20 horas  
10–Comissão Coordenação 
didática 

Não consta 40 horas /semestre, mediante 
comprovação da assinatura 
da ata. 

11– Comissões temporárias Tempo dispendido na 
atividade 

20 horas 

Atividade Didática – 
Ensino - aulas 

Carga Horária no RADOC Carga Horária Sugerida 

1-Aula de graduação 1 hora/aula = 1 
hora/preparação 

Mantida 

2- Aula de pós-graduação 1 hora/aula = 2 
horas/preparação 

Mantida 
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Atividade Didática – 
Ensino – orientação de 

alunos 

Carga Horária no RADOC Carga Horária Sugerida 

1- Monitoria 1 hora por semana Mantida 
2- Iniciação científica 3 horas por semana Mantida 
3- Mestrado  3 horas por semana Mantida 
4- Ligas acadêmicas Não consta Carga dispendida – máximo 

de 2 horas por semana- 
aprovar previamente no 
Colegiado e apresentar 
relatórios dos encontros ao 
final do semestre para efeito 
de computar carga horária 

5- Grupos de pesquisa Não consta Carga dispendida – máximo 
de 2 horas por semana- 
aprovar previamente no 
Colegiado e apresentar 
relatórios dos encontros ao 
final do semestre para efeito 
de computar carga horária 

Atividade de Pesquisa Carga Horária no RADOC Carga Horária Sugerida 
1- Anotar o titulo da pesquisa Carga horária anual gasta Carga máxima 6 horas por 

semana – pesquisa 
registrada nas entidades 
competentes, enviada ao 
colegiado. 

Atividade  de Extensão Carga Horária no RADOC Carga Horária Sugerida 
1-Anotar a atividade de 
extensão 

Carga horária anual gasta Carga máxima 6 horas por 
semana – atividade 
registrada nas entidades 
competentes, enviada ao 
colegiado. 

Atividades de Qualificação Carga Horária no RADOC Carga Horária Sugerida 
1-Atividades de participação 
em cursos, congressos, 
cursos de língua, etc... 

Carga horária anual gasta Carga horária limitada a 100 
horas anuais, desde que não 
interfira nas atividades de 
docência na graduação. 

Atividades Acadêmicas 
Especiais 

Carga Horária no RADOC Carga Horária Sugerida 

1-Participação em bancas de 
mestrado, doutorado, demais 
bancas, vestibular, 
assessorias técnico-
científicas, revisão de artigos 
para publicação, 
conferências em mesas 
redondas, palestras, etc... 

Máximo de 30 horas por 
atividade. 

Mantida, sem limites também, 
desde que não interfira nas 
atividades de docência na 
graduação. 

 


